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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI  AI  PROIECTULUI 
“REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA  

AMBULATORIULUI DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE A SPITALULUI CLINIC 
MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA” 

 
 
 

AMPLASAMENT              
inreavilan Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr.27, judeţul Timiş, ROMÂNIA 
 
VALOAREA TOTALĂ a proiectului ( TVA inclus ) = 10.694.419,46 lei 
                                                      C+M ( TVA inclus )  =   2.079.592,05 lei 
 
DURATA DE IMPLEMENTARE  a proiectului: 9 luni din care 
DURATA DE EXECUŢIE a lucrărilor : 6 luni 
 
OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

• Reabilitarea infrastructurii ambulatoriului; 
• Dotarea cu aparatură medicală de specialitate superior calitativă; 
• Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ord. 39/2008; 
• Ameliorarea siguranţei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor funcţionale 

conform normelor MS (Ord. 914/2006); 
• Creşterea accesibilităţii pacienţilor la serviciile medicale oferite; 
• Intensificarea adresabilităţii pacienţilor faţă de serviciile oferite; 
• Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite. 

.  
NUMĂR PROIECT TEHNIC: 194/2014 
 
DATE TEHNICE  
Anul construirii:                                 sfârşitul secolului XIX 
Regim de înălţime:                              D+P  
Suprafaţa construită desfăşurată:    881,80 mp din care: 
485,55 mp se află la demisol şi 396,25 mp la parterul clădirii 
Suprafaţa utilă :    617,12 mp din care: 
305,57 mp la demisol şi 311,55 mp la parterul clădirii 
 
CAPACITĂŢI: 
14 cabinete, din care: 
 7 cabinete reabilitate, modernizate, echipate şi dotate, 
 7 cabinete noi amenajate, echipate şi dotate 
4 grupuri sanitare pentru pacienţi, din care: 
 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi fizice, 
 1 grup sanitar pentru copii 



1 grup sanitar pentru personal 
Alte spaţii anexe aferente: săli de aşteptare, camere pentru personal, vestiare.  
 
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI: 
Valoarea totală a investiţiei inclusiv T.V.A.  10.694.419,46 lei, din care: 
                                                           (C+M – 2.079.592,05 lei), din care: 
 
Valoare cheltuieli eligibile       8.593.741,60 lei 
Valoare cheltuieli neeligibile                         35.010,00 lei 
TVA din care: 
 TVA cheltuieli eligibile    2.057.265,46 lei 
 TVA cheltuieli neeligibile                           8.402,40 lei 
    
CONTRIBUŢIA LA CO-FINANŢARE: 
1. Cheltuieli eligibile 
  -  Contribuţie Buget local:                             206.884,84 lei  
  -  Asistenţă financiară nerambursabilă :                  8.421.866,76 lei  
  - TVA:                         2.065.667,86 lei      
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